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Jij werkt in de
zorg?
Heel het jaar 
door zorg jij voor
anderen, 
nu is het jouw
beurt.

Je hebt er alvast twee
bewogen jaren op zitten.
Een extra applausje tijdens
de Coronaperiode diende
een steun onder de riem te
zijn, maar wij vinden dat je
meer verdiend. 
Even weg, 5 dagen onder de
Spaanse zon aan de Costa
Blanca.
Samen met gelijkstemde
zielen. 
ont- haasten
ont- stressen
ont- moeten
en jezelf alsook de 
omgeving ontdekken.  



5 dagen relaxen, even je batterijen
opladen. Genietend van de mooie
natuur. 
Tijdens je verblijf kan je kennismaken
met yoga, meditatie en
vitaliteitscoaching. Optioneel kan je
individuele coaching bijboeken. 



Wie ben ik? 
Ik ben Chris
Vleeschouwers,
therapeut van
opleiding en
oprichtster van
Authenti-C.

Jaren zelf werkzaam
geweest in de psychiatrie en vandaaruit ook
de nood opgemerkt aan een meer  holistiche
aanpak waarbij naar alle domeinen gekeken
wordt. Een connectie tussen hoofd, hart lijf.
Want lichaam en geest zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ik help je dan ook graag
opweg naar meer balans en welzijn in je
leven. Tijdens dit retreat staat zelfzorg  dus
voorop.  Jijzelf even op de eerste plek.
Luisteren naar je lichaam, je noden, wensen
en even je eigen batterijen opladen alvorens
weer te zorgen voor een ander. Want uit een
lege portemonee kan je niets meer geven.
Hoe staat het met jouw energieniveau? 



www.villacongusto.com
             Villa con Gusto

Je verblijft in Villa Con
Gusto waar Hans en
Marion je gastheer en
gastvrouw zijn. Een leuk
Nederlands duo dat
graag voor je klaarstaat.
Ze hebben een prachtige
B&B gecreëerd om bij
weg te dromen. De foto's
geven je alvast even een
kleine impressie.

Villa Con Gusto





Activiteiten

(Stilte)wandeling

Yoga

Meditatie

Mindfulness

Ademwerk

Rusten

Vitaliteitscoaching

Vrijblijvende extra uitstapjes

Retreat pakket 555€ 
inbegrepen:

 
 Verblijf

Het verblijf is op basis
van een gedeelde
tweepersoonskamers
met aparte bedden.
Eénpersoonskamer op
aanvraag mogelijk,
mits toeslag 120€ op de
totaalprijs.



Maaltijden
In de ochtend wordt je voorzien van een
heerlijk verse smoothie, een brunch zal
nadien voorzien worden alsook een
driegangen avondmaal. Daarnaast kan je
doorlopend genieten van koffie, water,
thee, fruit en andere lekkere
versnaperingen.

Acommodatie
Zwembad, yogadek, prachtige tuin en vele
gezellige zithoekjes.



Niet inbegrepen

Vlucht
Transfer,  kan bijgeboekt worden aan 80€/ rit.
Reisverzerzekering & annulatieverzekering.

Huur je graag zelf een auto om tijdens je verblijf
van te genieten, dan raden we je onze partner
Giner cars aan. Je auto staat klaar op de
luchthaven en je levert hem er ook weer in. 
 Contacteer ons voor meer info.

Vluchten kunnen zowel voor de luchthaven van
Alicante alsook Valencia geboekt worden.

Kunnen we je ergens bij helpen, contacteer ons
gerust. 



www.authenti-C.com
info@authenti-c.eu
                Autentic.chris

Nog nooit yoga of
meditatie etc. gedaan?
Laat je niet afschrikken.
Ik werk op een hele
zachte, liefdevolle en

respectvolle manier. Zodat het voor iedereen
toegankelijk is. 
Heb je vragen, contacteer me gerust. Dan kijken
we samen naar jouw noden en wensen.

Wij kijken er alvast naar uit je te mogen ont-
moeten & verwennen.


